
Virgil MÂNDÂCANU  

Virgil MÂNDÂCANU (27 iulie 1936, s. Mihăileni, r. Râşcani – 6 ianuarie 2019) şi-a dedicat 

întreaga sa viaţă şi activitate ştiinţei pedagogice A fost doctor habilitat în ştiinţe pedagogice 

(1992), profesor universitar (1994).  

Și-a făcut studiile la facultatea de Istorie (1959-1964) a Universității de Stat din Chișinău. Mai 
târziu a fost doctorand (1975-1980) și postdoctorand (1982-1992) la Academia de Științe 
Pedagogice din Moscova. Începând cu anul 1972, Virgil Mândâcanu a colaborat cu Institutul de 
cercetări ştiinţifice în domeniul pedagogiei, iar mai apoi a activat ca profesor la facultatea de 
Istorie şi Pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă”. 

Fiind şef al Laboratorului Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice, a trasat câteva direcţii de 
cercetare ştiinţifică, şi anume: măiestria pedagogică a profesorului; elaborarea şi promovarea 
standardelor curriculumului pedagogic universitar; elaborarea şi promovarea tehnologiilor 
educaţionale moderne. Prin activitatea sa, Virgil Mândâcanu a avut o deosebită contribuţie în 
pedagogia naţională privind: idealul naţional educativ; paradigma şi democraţia concepţiei de 
integrare a credinţei în învăţământ; educaţia prin prisma studiului complex al omului; arta şi 
măiestria pedagogului; corelaţia între ştiinţe în procesul de instruire; crearea unei echivalenţe 
funcţionale între civilizaţie şi cultură etc. 

Noul sistem de pregătire a învățătorilor experimentat de dl V. Mândâcanu a fost reflectat în 
lucrările: Tehnica și măiestria pedagogică a învățătorului, Măiestria pedagogică, Tehnologii 
educaționale moderne, Profesorul maestru, Pedagogia creștină: educație, credință, umanism, 
Ion Creangă-pedagog, scriitor, povățuitor, Tehnologia evaluării măiestriei pedagogice, Pedagogi 
români de excepție, fiind autorul a peste 100 publicații. 

În afară de clubul republican Măiestrie pedagogică pe care-l conducea, Virgil Mândâcanu 
organiza tradițional seminare și conferințe republicane și internaționale pe tema măiestriei 
pedagogice, dirija activ revista Familia, Școala, Societatea, precum și Asociația profesorilor din 
Republica Moldova Măiestrie pedagogică, misiunea căreia era de susținere a talentelor 
pedagogice. 

Pentru aportul considerabil, merite deosebite în muncă Domnului Virgil Mândâcanu i s-a conferit 
medalia „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, medalia „Meritul Civic” și 
Diploma de Onoare a Ministerului Educației al Republicii Moldova.  
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